Número de registre: 2019-06-05 ECAU-01391/2019

Resolució: DRET D’ÚS, ACTUALITZACIÓ I SUPORT TÈCNIC D’UN CONJUNT DE LLICÈNCIES DE PROGRAMARI
MICROSOFT (Enterprise Agreement)
Òrgan Gestor: Servei de Contractació

Servei de Contractació
Plaça Didó, 5
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 00
contractacio@terrassa.cat
Ref.: Expedient ECAU-1391/2018

DECRET:
El director de Serveis de Tecnologia i Sistemes d’Informació, en data 6 de març de 2019, ha
informat sobre la necessitat i idoneïtat de contractar el dret d’ús, actualització i suport tècnic
d’una sèrie de programaris del fabricant MICROSOFT en la modalitat de Enterprise
Agreement Suscription. Els programaris són els corresponents a una part de la plataforma
de serveis de l’Ajuntament de Terrassa, així com les llicències d’accés de clients, que es
corresponen al parc d’ordinadors de l’Ajuntament, instituts municipals i empreses
dependents:
Part Number

Descripció

Quantitat

Productes Enterprise
AAA-12414

CoreCALBridgeO365 ALNG SubsVL MVL PerUsr

1023

T6A-00024

O365E1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr

1023

Producte Addicional
6QK-00001

Azure Monetary Commitment

2

9GS-00495

CISSteDCCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic

W06-00022

CoreCAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL

TRA-00047

ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr

1

395-02412

ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk MVL

2

312-02177

ExchgSvrStd ALNG LicSAPk MVL

4

H30-00237

PrjctPro ALNG LicSAPk MVL w1PrjctSvrCAL

5

H22-00479

PrjctSvr ALNG LicSAPk MVL

2

H21-00595

PrjctSvrCAL ALNG LicSAPk MVL UsrCAL

27

76N-02427

SharePointEntCAL ALNG LicSAPk MVL UsrCAL

27

H04-00232

SharePointSvr ALNG LicSAPk MVL

4

7NQ-00302

SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic

6

9EN-00494

SysCtrStd ALNG LicSAPk MVL 2Proc

D86-01175

VisioStd ALNG LicSAPk MVL

MX3-00115

VSEntSubMSDN ALNG LicSAPk MVL

3

77D-00110

VSProSubMSDN ALNG LicSAPk MVL

3

6VC-01252

WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSAPk MVL UsrCAL

9EM-00562

WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic

0

4ZF-00019

VDAE3PerDvc ALNG SubsVL MVL PerDvc

9

80
551

168
12

1240

Les principals raons per les quals s’ha decidit no dividir el contracte en lots són:
Els dret d’ús i els serveis associats de manteniment només poden ser realitzats pel
proveïdor del programari, ja que això implica tenir el coneixement tècnic de l’operació interna
del programari desenvolupat.
El contracte és necessari per al compliment i la realització dels fins institucionals de
l’Ajuntament de Terrassa. La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se
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mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisferles, es concreten en l’adquisició del dret d’ús d’una sèrie de llicències de programari i
l’actualització tecnològica del programari esmentat i el suport tècnic del programari
El contracte es tipifica de subministrament, segons el que estableixen l’article 16.3, lletra b,
de la LCSP, per a la determinació de les normes que s’han d’observar en la seva
adjudicació.
El contracte tindrà una durada de 3 anys comptats des de la data següent a la formalització
del contracte.
El pressupost base de licitació és de 830.578,51 euros, exclòs l’IVA:
Durada

Despesa

2019

6 mesos

138.429,75 €

2020

12 mesos

276.859,50 €

2021

12 mesos

276.859,50 €

2021

6 mesos

138.429,76 €
830.578,51 €

La quota corresponent actual de l’IVA és el 21 %.
El pressupost base de licitació es desglossa de la manera següent:
Costos directes
Costos indirectes
Total

789.049,59 €
41.528,92 €
830.578,51 €

El preu del contracte es formula en termes de preus unitaris referits als diferents
components de la prestació o a les unitats de la prestació que s’executin.
El pressupost base de licitació té el caràcter de pressupost màxim. El nombre total de
prestacions incloses en l’objecte del contracte no es defineix amb exactitud, pel fet d’estar
subordinat a les necessitats de l’Ajuntament.
No tenen la consideració de modificacions la variació que durant l’execució correcta de la
prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les
que preveu el contracte, les quals es poden recollir en la liquidació, sempre que no
representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte.
El valor estimat del contracte, a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la
publicitat i la competència de l’òrgan de contractació, d’acord amb el que estableix l’article
101 de la LCSP, calculant la seva durada inicial (3 anys) és de 830.578,51 euros, exclòs
l’IVA.
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El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte:
1.005.000,00 euros, inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2121.92005.21601 del pressupost municipal:
Durada

Despesa

2019

6 mesos

167.500,00 €

2020

12 mesos

335.000,00 €

2021

12 mesos

335.000,00 €

2021

6 mesos

167.500,00 €
1.005.000,00 €

Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis posteriors, la
seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el
Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
L'adjudicació del contracte s’efectuarà utilitzant el procediment obert, i es basarà en el
principi de millor relació qualitat-preu. La licitació s’anunciarà en el perfil de contractant de
l’Ajuntament, a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa i a la plataforma de contractació pública
electrònica VORTAL www.vortal.es, aprovada mitjançant resolució del tinent d’alcalde de
l’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals núm. 6871/2014, de 25 de juliol (BOP de 29 d’agost de
2014). La licitació es publicarà, a més, en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).
Atès allò que disposa la disposició addicional tercera de la LCSP, correspon a l'alcalde la
competència com a òrgan de contractació respecte del contracte.
DECRETA
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el dret d’ús, actualització i suport
tècnic d’una sèrie de programaris del fabricant MICROSOFT en la modalitat de Enterprise
Agreement Suscription.
Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte. El contracte tindrà una durada
de 3 anys, comptats des de l’endemà de la formalització del contracte.
El pressupost base de licitació és de 830.578,51 euros, exclòs l’IVA.
El preu del contracte es formula en termes de preus unitaris referits als diferents
components de la prestació o a les unitats de la prestació que s’executin.
El pressupost base de licitació té el caràcter de pressupost màxim. El nombre total de
prestacions incloses en l’objecte del contracte no es defineix amb exactitud, pel fet d’estar
subordinat a les necessitats de l’Ajuntament.
No tenen la consideració de modificacions la variació que durant l’execució correcta de la
prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les
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que preveu el contracte, les quals es poden recollir en la liquidació, sempre que no
representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte.
El valor estimat del contracte, a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la
publicitat i la competència de l’òrgan de contractació, d’acord amb el que estableix l’article
101 de la LCSP, calculant la seva durada inicial (3 anys) és de 830.578,51 euros, exclòs
l’IVA.
Tercer.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte: 1.005.000,00 euros, inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries 2121.92005.21601 del Pressupost Municipal dels anys 2019, 2020 i 2021.
Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis futurs, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el
Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
Quart.- Designar responsable del contracte, a què es refereix l’article 62 de la LCSP, el cap
Infraestructures i Operacions del Servei de Tecnologia i Sistemes d’Informació de
l’Ajuntament de Terrassa, a la qual correspondrà supervisar-ne l'execució i adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació
pactada es realitzi correctament.
Cinquè.- Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, que es basarà en el principi de millor relació qualitat-preu, utilitzant el procediment
obert. La licitació s’anunciarà en el perfil de contractant de l’Ajuntament, a través de la
Plataforma
de
Serveis
de
Contractació
Pública
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa i a la plataforma de contractació pública
electrònica VORTAL www.vortal.es, aprovada mitjançant resolució del tinent d’alcalde de
l’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals núm. 6871/2014, de 25 de juliol (BOP de 29 d’agost de
2014). La licitació es publicarà, a més, en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).

Alfredo Vega López
Alcalde
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